મતદાર યાદ સંબધ
ં ે વારં વાર
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જવાબ

ભારતમાં મતદાતાઓની

ુ ય

ૂછાતા

ો

ેણીઓ કઈ છે ?

ભારતમાં ૩ (ત્રણ) વગર્ના મતદારો છે :(i) સામા ય મતદારો,
(ii) િવદે શમાં વસતા ભારતીય મતદારો (Overseas Electors)
(iii) સેવા મતદારો
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જવાબ

સામા ય મતદાતા તર ક કોણ ન ધણી કરાવી શક છે ?
દરે ક ભારતીય નાગિરક,

લાયકાતની તારીખ એટલે કે મતદાર યાદી સુધારણાના વષર્ના

જા યુઆરીના પ્રથમ િદવસે 18 વષર્ની ઉંમરનો હોય અને અ યથા ગેરલાયક ન હોય તો, યાં તે
સામા ય રીતે િનવાસી હોય તે મતદાન ક્ષેત્ર / િવ તારના મતદાર યાદીના તે ભાગમાં મતદાર
તરીકે ન ધણી કરાવવા લાયક છે .
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18 વષની

મર ન

કરવા માટની સંદભ તાર ખ કઈ છે ?

ંુ

દવસે 18 વષની

મર

ૂણ

થઈ તે દવસે મતદાર તર ક ંુ માર ન ધણી કરાવી શ ંુ ?
જવાબ

લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ, 1950 ની કલમ 14 (બી) અનુસાર,

વષર્માં સુધારણા પછી

મતદાર યાદીની આખરી પ્રિસિ ધ કરવામાં આવે તે વષર્ની પહેલી જા યુઆરી અરજદારની ઉંમર
નકકી કરવા માટેની સંદભર્ તારીખ છે . દા.ત. જો તમે ૧૮ વષર્ પ ૂણર્ કરે લ હોય અથવા ર
જા યુઆરી, ૨૦૧૩ ના રોજ અને યારબાદ પણ ૧ જા યુઆરી, ૨૦૧૪ સુધીમાં કોઈ પણ િદવસે
૧૮ વષર્ની ઉંમર પ ૂણર્ કરતા હોવ તો જા યુઆરી, ૨૦૧૪ માં આખરી પ્રિસ ધ થનાર મતદાર
યાદીમાં મતદાર તરીકે ન ધણી માટે તમે લાયક છો.
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િવધાનસભા / સંસદ ય મતદારમંડળ માટ મતદાર યાદ

ુ ારણા માટની સંબિં ધત તાર ખ કઈ
ધ

છે ?
જવાબ

વષર્માં મતદાર યાદીની આખરી પ્રિસિ ધ કરવામાં આવે તે વષર્ના જા યુઆરીની પહેલી
તારીખ મતદાર યાદી સુધારણા માટેની સંદભર્ તારીખ છે .
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જવાબ

ંુ ભારતનો નાગ રક ન હોય તેવી ય ત ભારતની મતદાર યાદ માં મતદાર બની શક?
ના.

યિક્ત ભારતની નાગિરક ના હોય તે ભારતમાં મતદાર યાદીમાં મતદાર તરીકે ન ધણી

માટે લાયકાત ધરાવતી નથી.

ઓ અ ય દે શની નાગિરકતા પ્રા ત કરવાના કારણે ભારતના

નાગિરક ન ર ા હોય તેઓ પણ ભારતમાં મતદારયાદીમાં મતદાર તરીકે ન ધણી માટે લાયક
નથી.
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જવાબ

બનિનવાસી ભારતીય

િવદશી

ૂિમ પર થાયી થયા હોય તેઓ ભારતમાં મતદાર બની શક?

હા .લોક પ્રિતિનિધ વ (સુધારા) અિધિનયમ, ૨૦૧૦થી સુધારે લા લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ,
૧૯૫૦ની કલમ ૨૦(ક) ની જોગવાઈ અનુસાર

યિક્ત ભારતનો નાગિરક હોય અને

ણે અ ય

કોઇ દે શની નાગિરકતા વીકારી ન હોય; મતદાર તરીકે ન ધણી માટે અ યથા ગેરલાયક ન હોય
અને

ભારતમાંના તેના સામા ય િનવાસના થળે થી રોજગાર, િશક્ષણ અથવા અ ય કારણોસર

ગેરહાજર હોય તે યિક્ત તેના પાસપોટર્ માં દશાર્ યા મુજબનુ ં ભારતમાં તેના િનવાસનુ ં સરનામુ ં
આવેલ ુ હોય તે િવધાનસભા મતદાર િવભાગમાં મતદાર તરીકે ન ધણી માટે લાયક છે .
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કોઇ ય ત િવધાનસભા / સંસદ ય મતિવ તારની મતદારયાદ માં કવી ર તે ન ધણી કરાવી શક
છે ?

જવાબ

આ હેત ુ માટે અરજદારે િનયત નમ ૂનાના ફોમર્ નં. ૬ માં, અરજદારનુ ં સામા ય િનવાસનુ ં થળ
આવેલ ું હોય તે મતિવ તારના મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી
અિધકારીને અરજી કરવાની રહે છે . જ રી પુરાવાની નકલો સાથેની અરજી સંબિં ધત મતદાર
ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારીને બ માં અથવા તેના સરનામે ટપાલ
મારફત અથવા સંબિં ધત મતદાન મથક િવ તારના બુથ લેવલ અિધકારીને આપી શકાય છે . આ
અરજી સંબિં ધત રા યના મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારીની અથવા ભારતના ચટં ૂ ણી પંચની વેબસાઈટ
પર ઓનલાઈન પણ ફાઈલ કરી શકાય છે .

યારે ફોમર્ નં. ૬ ઓનલાઈન ભરવામાં આવે યારે

જ રી દ તાવેજની નકલો પણ અપલોડ કરવી જોઈશે.
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જવાબ

ન ૂનો 2, 2(A), 3, 6, 6-ક, 7, 8 અને 8(ક)

ાંથી મેળવી શકશે?

આ નમ ૂનાઓ ભારતના ચટં ૂ ણીપંચની વેબસાઈટ (www.eci.nic.in) અથવા સંબિં ધત રા યના
મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારીની વેબસાઈટ (https://ceo.gujarat.gov.in) પરથી ડાઉનલોડ કરી
શકાય છે . મતદાર ન ધણી અિધકારી, મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારીઓની કચેરીઓમાં
અને સંબિં ધત મતદાન મથક િવ તારના બુથ લેવલ અિધકારીઓ પાસે પણ આ નમ ૂનાઓ
િવનામ ૂ યે ઉપલ ધ છે .
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જવાબ

ફોમ-6 સાથે કયા દ તાવેજો જોડવા જ ર છે ?
ફોમર્-૬ માં આ હેત ુ માટે આપેલા બૉક્સમાં અરજદારનો તા તરનો પાસપોટર્ સાઈઝ રં ગીન
ફોટોગ્રાફ ચ ટાડવાનો હોય છે . ફોમર્-૬ સાથે ઉંમર અને રહેઠાણના દ તાવેજી પુરાવાની નકલ
જોડવાની રહે છે . ફોમર્-૬ સાથે જોડી શકાય તેવા ઉંમર અને રહેઠાણના દ તાવેજી પુરાવાની યાદી
ફોમર્-૬ સાથે જોડવામાં આવેલી માગર્દશર્ક સ ૂચનાઓમાં આપેલી છે . આ ફોમર્ ભરવા માટે તે સાથે
જોડવામાં આવેલી ઉક્ત માગર્દશર્ક સ ૂચનાઓનો સંદભર્ લો.
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માર પાસે રશનકાડ નથી.
રહઠાણના

જવાબ

ંુ

ંુ રશનકાડ વગર મતદાર તર ક ન ધણી કરાવી શ ંુ ? મારા

ુ ાવા તર ક ર ુ કર શ ંુ તેવા અ ય દ તાવેજો કયા છે ?
ર

જો અરજદાર પાસે રે શનકાડર્ ન હોય તો તે ફોમર્-૬ સાથે જોડવામાં આવેલ માગર્દશર્ક
સ ૂચનાઓમાં દશાર્ વેલો રહેઠાણનો બીજો કોઈ પુરાવો રજુ કરી શકે છે .
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જો અરજદારની

મર 21 વષ કરતાં વ ુ હોય તેવા ક સાઓમાં

રુ ાવાની

મરના દ તાવે

જ ર રહ છે ?
જવાબ

િક સાઓમાં અરજદારની ઉંમર ૧૮ અને ૨૧ વષર્ની વ ચે હોય તેવા જ િક સાઓમાં ઉંમરના
દ તાવેજી પુરાવાની જ ર રહે છે . અ ય તમામ િક સાઓમાં અરજદાર

ારા તેની ઉંમર સંબધ
ં

કરવામાં આવેલો એકરાર ઉંમરના આધાર તરીકે લેવામાં આવશે.
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18-21 વષની

મરના અરજદાર પાસે

મર / જ મતાર ખ

ગે નો કોઇ દ તાવે

રુ ાવો નથી.

તો મતદાર તર ક ન ધણી માટ તેના અર ફોમ સાથે તેણે કયા કાગળ જોડવા જ ર છે ?
જવાબ

૧૮ થી ૨૧ વષર્ની વયના અરજદાર પાસે ઉકત માગર્દશર્ક સ ૂચનાઓમાં ચટં ૂ ણી પંચ ારા િનિદર્ ટ
દ તાવેજો પૈકી કોઇ દ તાવેજ પ્રા ય ન હોય તેવા િક સામાં પિરિશ ટ-૧ માં અરજદારના માતાિપતા પૈકી કોઈ એક ારા (ત્રીજી જાિતના મતદારના િક સામાં તેના ગુરુ ારા) આપવામાં આવેલ ું
આપેલ િનયત નમ ૂનાનુ ં િનવેદન (

ભારતના ચટણીપં
ંૂ
ચની વેબસાઈટ પર ફોમર્-૬ સાથે

આપવામાં આવેલ માગર્દશર્ક સ ૂચનાઓ સાથે જોડવામાં આવેલ ું છે .) રજુ કરી શકાશે. આવા
િક સાઓમાં

યાં ઉંમરના પુરાવા તરીકે માતા-િપતાનુ ં િનવેદન આપવામાં આવેલ ું છે

યાં

અરજદારે બુથ લેવલ ઑિફસર / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારી / મતદાર ન ધણી
અિધકારી સમક્ષ ચકાસણી માટે હાજર થવાનુ ં રહેશે. વધુમાં ઉક્ત પૈકીનો કોઇ દ તાવેજ પ્રા ય ન
ં ે સંબિં ધત
હોય અને અરજદારના માતા-િપતા પણ હયાત ન હોય તો અરજદાર તેની ઉંમર સંબધ
ગ્રામ પંચાયતના સંરપંચ અથવા સંબિં ધત મહાનગર િનગમ, નગરપાિલકા સિમિત, િવધાનસભા
/સંસદના સ ય ારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જોડી શકશે.
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ૂ ર અ યાસના થળે હો ટલ / મેસમાં રહતો િવ ાથ

ંુ મારા વતનના થળથી

રહઠાણના હાલના સરનામે મતદાર તર ક ન ધણી કરવા ઈ
જવાબ

ં

ં. માર

ં.

ંુ મારા

ંુ કર ંુ જોઈએ?

શૈક્ષિણક સં થા ારા સંચાિલત હો ટલ / મેસમાં કે અ યત્ર અ યાસના થળે રહેતા િવ ાથીર્ઓના
િક સામાં તેણા / તેણીના વતનના થળે તેના / તેણીના માતા-િપતા સાથે અથવા અ યાસના
હેત ુ માટે તે

યાં વસવાટ કરતો હોય યાં હો ટલ /મેસના સરનામે મતદાર તરીકે ન ધણી

કરાવવાનો િવક પ હશે. આવા િવ ાથીર્

ારા કરવામાં આવતો આ અ યાસક્રમ કે દ્ર / રા ય

સરકાર / બોડર્ / યુિનવિસર્ટી / િડ ડ યુિનવિસર્ટી

ારા મા ય હોવો જોઈએ. આવા િવ ાથીર્ કે

ઓ હો ટલ/મેસના સરનામે ન ધણી કરાવા ઈ છતા હોય તેઓએ ફોમર્-૬ સાથે તેના / તેણીની
શૈક્ષિણક સં થાના મુખ્ય િશક્ષક / આચાયર્ / િનયામક / રજી ટ્રાર / ડીન પાસેથી મેળવેલ
બોનાફાઈડ પ્રમાણપત્ર (ભારતના ચટં ૂ ણી પંચની વેબસાઇટ પર પ્રા ય ફોમર્-૬ સાથે જોડવામાં
આવેલ માગર્દશર્ક સ ૂચનાઓના પિરિશ ટ-૨ ના નમ ૂના મુજબ) જોડવાનુ ં રહેશે.
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બેઘર
દ તાવે

જવાબ

ય કત,

મતદાર તર ક ન ધણી માટ પા

છે તે સામા ય િનવાસ થાન

સા બતી ધરાવતો નથી. આવા ક સામાં ચકાસણીની

યા

ગે ની

ંુ છે ?

ઘર િવહોણા યિક્તના િક સામાં, ફોમર્-૬માં તેના સરનામા તરીકે આપવામાં આવેલા થળે , આ
બેઘર યિક્ત વા તવમાં ઉંઘે છે તે નક્કી કરવા બુથ લેવલ અિધકારી રાિત્રના સમયે આ સરનામે
મુલાકાત લેશે. જો બેઘર

યિક્ત ખરે ખર તે

થાને ઊંઘે છે તેની બુથ લેવલ અિધકારી

ારા

ચકાસણી થઈ શકશે તો આવા બેઘર યિક્તના િનવાસ થાન અંગેના કોઈ દ તાવેજી પુરાવાની
જ ર રહેશે નહીં. બુથ લેવલ અિધકારીએ આવી ચકાસણી માટે એકથી વધુ વાર રાિત્રના સમયે
આ થળની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
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ંુ ભા ુ આત

ં અને મારા મકાન મા લક ંુ મતદાર તર ક ન ધા

તેમ ઈ છતા નથી. ંુ મતદાર

તર ક કવી ર તે ન ધાઈ શ ંુ ?
જવાબ

મતદારયાદીમાં ન ધણી કરાવવી તે તમારો વૈધાિનક અિધકાર છે . ચટં ૂ ણીપંચ / રા યના મુખ્ય
ચટણી
ંૂ
અિધકારીની વેબસાઈટ પર અથવા મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર
ન ધણી અિધકારીની કચેરીમાં ઉપલ ધ તમારા િવ તારની મતદારયાદીની તપાસ કરો. જો તમારું
નામ મતદારયાદીમાં સમાિવ ટ ન હોય તો ફોમર્ નં ૬ ભરો અને મતદાર ન ધણી અિધકારી /
મદદનીશ મતદાર અિધકારી / બુથલેવલ ઓિફસરને જમા કરાવો.
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દાવાની અર ઓ અને વાંધાઓ ચકાસવા માટ કોણ સ મ છે ?
સંબિં ધત મતદાર િવભાગના મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર અિધકારી
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મતદાર ન ધણી અિધકાર ઓ ંુ પ

યવહાર ંુ સરના ંુ

ાંથી મળ શક?

તમામ મતદાર ન ધણી અિધકારીઓના પત્ર યવહારના સરનામાં ભારતના ચટં ૂ ણીપંચ / સંબિં ધત
રા ય/ કે દ્રીય શાિસત પ્રદે શના મુખ્ય ચટણી
ંૂ
અિધકારીઓની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે .
ભારતના ચટં ૂ ણીપંચની વેબસાઈટ પર લીંક આપવામાં આવી છે .
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જો

ંુ ઓનલાઇન અર

ક ં ુ તો માર જ ર દ તાવેજો સાથે સહ કરલ ન ૂનો-6 ની નકલ

મતદાર ન ધણી અિધકાર ના સરનામે મોકલવી જોઈએ?
જવાબ

ઓનલાઇન ભરવામાં આવેલ ફોમર્-૬

યારે મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર

અિધકારીને મળે છે યારે તે ફોમર્-૬ તેના િબડાણો સિહત ડાઉનલોડ કરે છે અને ચકાસણી કરવા
તથા અરજીપત્રક પર તમારી અસલ સહી મેળવવા તમારા રહેઠાણની મુલાકાત લેવા બુથ લેવલ
અિધકારીને મોકલે છે .
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મતદાર ન ધણી અિધકાર

ારા

ુ ાવણીની નો ટસ
ન

મતદાર ન ધણી અિધકારી અરજદાર

ાં મોકલવામાં આવશે?

ારા દશાર્ યા મુજબ તેના હાલના રહેઠાણના દે શના

દશાર્ વેલા સરનામે નોિટસ મોકલશે અને આ અરજદારને નોિટસની યોગ્ય રીતે બજવણી કરવામાં
આવેલ છે તેમ ગણવામાં આવશે.
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અરજદાર અથવા

ુ ાવણી પ ોની ય તગત હાજર જ ર છે ? જો હા, તો
ન

ુ ાવણી કવી ર તે
ન

હાથ ધરવામાં આવશે?
જવાબ

સામા ય રીતે,

યિક્તગત હાજરી કે સુનાવણી જ રી નથી. ફોમર્ ૬ / ૬-ક મળતાં મતદાર

ન ધણી અિધકારી વાંધાઓ (જો કોઈ હોય તો)

વીકારવા માટે આ ફોમર્ની એક નકલ એક

અઠવાિડયાના સમય સુધી તેના નોટીસબોડર્ પર પ્રદિશર્ત કરશે. મતદાર ન ધણી અિધકારી
સંબિં ધત બુથ લેવલ અિધકારીને અરજદારના િનવાસ થાનની મુલાકાત લેવા અને તેના /
તેણીના, સંબધ
ં ીઓ અથવા પડોશીઓ સાથે, જો કોઇ હોય તો, અરજદાર ારા આપવામાં આવેલી
માિહતીની ચકાસણી કરવા સ ૂચના આપી શકે છે . જો ફોમર્ ૬ / ૬-ક તમામ િવગતે પણ
્ ૂ ર્ હોય અને
લાગુ પડતા તમામ દ તાવેજોની નકલો સામેલ કરવામાં આવેલી હોય અને એક અઠવાિડયાના
િનધાર્રીત સમયગાળામાં કોઈ યિક્ત
બીએલઓ

ારા વાંધો લેવામાં આવેલ ન હોય તો જ રી ગણાય તેવી

ારા આવી ચકાસણી પછી મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી

અિધકારી તે નામનો મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવા હક
ુ મ કરી શકે છે . ધારો કે, નામનો
સમાવેશ કરવા માટેના ફોમર્ ૬ / ૬-ક માં દાવા સામે વાંધો લેવામાં આ યો હોય તો મતદાર
ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારી અરજદારને સાંભળશે અને

વાંધો

લેવામાં આ યો છે તે સંદભર્માં વાંધો લેનારને જો વાંધો લેનાર યાં ઉપલ ધ હોય તો બંને પક્ષોને
સાંભળે છે . ભારતીય િમશનના િનયુકત અિધકારી આવા કેસમાં િનણર્ય લેવા મતદાર ન ધણી
અિધકારીને અહેવાલ મોકલશે. િવદે શમાં રહેતા અરજદાર / વાંધો ઉઠાવનારના કોઈ પણ

િક સામાં મતદાર ન ધણી અિધકારી સમક્ષ યિક્તગત હાજરી જ રી નથી.
-21
જવાબ

હકક-દાવા અને વાંધાઓની યાદ કયાંથી જોઈ શકાય?
તે સંબિં ધત રાજયના મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારીની વેબસાઈટ પર જોઈ શકાય છે . તે મતદાર
ન ધણી અિધકારીની કચેરીના નોટીસ બોડર્ પર પણ જોઈ શકાય છે .
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અરજદારને કવી ર તે ખબર પડશે ક તે ંુ નામ મતદાર યાદ માં સામેલ કરવામાં આ

ંુ છે ?

મતદાર ન ધણી અિધકારીનો િનણર્ય અરજદારને તેના ારા ફોમર્ ૬ / ૬-ક માં આપવામાં આવેલ
તેના સરનામે ટપાલ ારા અને ફોમર્ ૬ / ૬-ક માં તેના ારા આપવામાં આવેલ મોબાઈલ નંબર
પર એસએમએસ

ારા જણાવવામાં આવશે. મતદાર યાદી સંબિં ધત રાજયના મુખ્ય િનવાર્ચન

અિધકારીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલ ધ છે અને કોઈ પણ યિક્ત તે જોઈ શકે છે .
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મતદાર યાદ માં મતદાર સંબધ
ં ી કોઈ ન ધમાં કોઈ

ુ ારા કવી ર તે કરવામાં આવે
ધ

ૂલ હોય તો

છે ?
જવાબ

મતદાર યાદીમાંની ભ ૂલો સુધારવા માટે સંબિં ધત મતદાર ન ધણી અિધકારીને નમ ૂના નં. ૮ માં
અરજી કરવાની હોય છે .
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જયાં ંુ ન ધાયેલો મતદાર હતો તે થળે થી મ મા ં ુ રહઠાણ અ ય થળે બદ
રહઠાણના થળે મતદાર તર ક ન ધાયો

જવાબ

ંુ છે . ંુ મારા નવા

ં તેની ખાતર કવી ર તે કર શ ંુ ?

જો નવુ ં રહેાઠણ તે જ મતિવ તારમાં હોય તો, નમ ૂના ૮-ક માં અરજી કરો, અ યથા નમ ૂના ૬ માં
અરજી કરો અને તમારા નવા રહેઠાણના િવ તારના મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ
મતદાર ન ધણી અિધકારીને રજુ કરો.

-25

મ તા તરમાં જ મા ં ુ રહઠાણ બદ
કાડ (EPIC) છે .

જવાબ

ંુ છે . માર પાસે

ુ ના સરનામા સાથે ંુ મતદાર ફોટો ઓળખ

ંુ મને હાલના સરનામાવા ં ન ંુ EPIC મળ શક?

સૌપ્રથમ તમારે એ સુિનિ ત કરવુ ં પડશે કે સંબિં ધત િવધાનસભા મતદાર િવભાગ

માં તમારું

નવુ ં રહેઠાણ િ થત છે તેની મતદાર યાદીમાં તમે ન ધાયેલા છો. જો કે EPIC માં તમારું નવુ ં
સરનામુ ં બદલવાની જ ર નથી. છતાં, જો તમે EPIC માં સરનામુ ં બદલવા ઈ છતા હોવ તો, નવા
િવધાનસભા મતદાર િવભાગના મતદાર ન ધણી અિધકારીને

ા. ૨૫/- ફી સાથે અરજી કરીને

તેમ કરી શકાય છે . મતદાર ન ધણી અિધકારી નવા સરનામા સાથેન ુ ં EPIC ઈ યુ કરશે. જો કે
જૂના EPIC નો

નંબર છે તે જ નંબર નવા EPIC નો રહેશે.
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મારા EPIC માં કટલીક

ૂલો છે . સાચી િવગતો સાથે ંુ ન ંુ EPIC મેળવવાની

યા

ંુ છે ?

તમારા EPIC માં રહેલી ભ ૂલો સુધારવા માટે તમે ફોમર્-૮ માં અરજી કરી શકો છો. મતદાર ન ધણી
અિધકારી જ રી સુધારાઓ કરીને એ જ નંબરનુ ં નવુ ં EPIC ઈ યુ કરશે.
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જવાબ

મા ં ુ

ૂ ંુ EPIC ખોવાઈ ગ ંુ છે . ંુ ન ંુ EPIC કવી ર તે મેળવી શ ંુ ?

EPIC ખોવાઈ જવાને લગતી પોલીસમાં કરવામાં આવેલી ફિરયાદની નકલ સાથે ા ૨૫/- ની ફી
ભરવાથી મતદારને ખોવાયેલા EPIC ને બદલે નવુ ં EPIC ઈ યુ કરી શકાય છે . જો કે, પ ૂર, આગ
અ ય કુદરતી આપિ

વગેરે

વા મતદારના કાબુ બહારના સંજોગોમાં જો EPIC ખોવાયુ ં હોય તો

નવુ ં EPIC ઈ યુ કરવા માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નિહ.
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મતદાર યાદ માં નામના સમાવેશ સામે કોણ વાંધો લઈ શક?
કોઈપણ યિક્ત

સંબિં ધત મતિવ તારમાં મતદાર છે તે તે મતદાર યાદીમાં નામના સમાવેશ

સામે એ આધાર પર વાંધો લઈ શકે છે કે

નુ ં નામ મતદાર યાદીમાં સમાવવામાં આ યુ ં છે

અથવા સમાવવા માટે સ ૂિચત છે તે યિક્ત તે મતક્ષેત્રમાં મતદાર તરીકે ન ધણી માટે લાયક
નથી. સંબિં ધત મતદાર ન ધણી અિધકારીને ફોમર્-૭ માં સંબિં ધત પુરાવાઓ સાથે વાંધો રજુ કરી
શકાય છે .
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મારા પાડોશી / સંબધ
ં ીએ નવા થળે તે ંુ રહઠાણ બદ
હ ુ

ંુ છે . પરં ુ મતદાર યાદ માં તે ંુ નામ

ુ ી ચાલે છે . મતદાર યાદ માંથી તે ંુ નામ કમી કરવા માટની અર
ધ

કયા ન ૂનામાં કરવી

જોઈએ?
જવાબ

થળાંતિરત / મ ૃત / ગેરહાજર મતદારનુ ં નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા માટે નમ ૂના-૭
માં અરજી કરવી જોઈએ. મતદાર યાદીમાં કોઈ એક મતદારની એક કરતાં વધુ વખતની ન ધ
રદ કરવા માટે પણ નમ ૂના-૭ માં અરજી કરવી જોઈએ.
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કોઈ ય ત મતદાર યાદ માં કયાર ન ધણી કરાવી શક?

ંુ મતદાર ન ધણી

યા સમ

વષ

દર યાન ચાલતી હોય છે ?
જવાબ

ચટણી
ંૂ
આયોગ સામા ય રીતે દર વષેર્ સ ટે બરથી ઓકટોબર મિહનામાં હયાત મતદાર યાદીની
સુધારણાનો આદે શ કરે છે અને આવી સુધારે લી મતદાર યાદીની આગામી વષર્ના જા યુઆરીના
પ્રથમ સ તાહમાં આખરી પ્રિસિ ધ થાય છે . હક-દાવાઓ અને વાંધા અરજીઓ
સમયગાળા દર યાન કોઈ પણ

વીકારવાના

યિક્ત મતદાર ન ધણી અિધકારીને અથવા આવી અરજીઓ

વીકારવા પદનાિમત અિધકારીને દાવા અરજી (ફોમર્ ૬ / ૬-ક)

રજુ કરી શકે છે . આખરી

પ્રિસિ ધ પછી મતદાર યાદીની સતત સુધારણા ચાલે છે અને સતત સુધારણા દર યાન કોઈ પણ
યિક્ત કોઇ પણ સમયે મતદાર ન ધણી અિધકારીને / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારીને
હક-દાવાઅરજી કરીને મતદાર તરીકે ન ધણી કરાવી શકે છે .
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ંુ કોઈ ય ત એક કરતાં વ ુ થળે મતદાર તર ક ન ધાઈ શક? જો

ંુ દ હ માં કામ કરતો /

રહતો હો , તો ંુ મારા વતનના થળ ઉ રાખંડમાં મતદાર હોઈ શ ંુ ?
જવાબ

ના. લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ,૧૯૫૦ ની કલમ ૧૭ અને ૧૮ ની જોગવાઈઓ યાને લેતાં
કોઈ પણ યિક્ત એક કરતાં વધુ થળે મતદાર તરીકે ન ધાઈ શકતી નથી. એ જ રીતે કોઈ પણ
યિક્ત કોઈ પણ મતદાર યાદીમાં એક કરતાં વધુ વાર ન ધણી કરાવી શકતી નથી. કોઈ પણ
યિક્ત પ્રથમવાર ન ધણી માટે અરજી કરે યારે એ મતલબનુ ં િનવેદન કે એકરાર કરે છે કે તેન ુ ં
નામ અ ય કોઈ મતક્ષેત્રની મતદાર યાદીમાં સમાિવ ટ છે કે કેમ અને જો તે િનવેદન / એકરાર
ખોટો છે અને અરજદાર તે િનવેદન / એકરાર ખોટો હોવાનુ ં જાણે કે માને છે અથવા સાચુ ં હોવાનુ ં
માનતો નથી તો લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ,૧૯૫૦ ની કલમ – ૩૧ હેઠળ િશક્ષાને પાત્ર ઠરશે.
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જો મને મતદાર ન ધણી અિધકાર ના

ક
ુ મ સામે ફર યાદ હોય તો માર કોની સમ

અપીલ

કરવી જોઈએ?
જવાબ

સુધારણાના સમયગાળા દર યાન તમે િજ લા ચટણી
ંૂ
અિધકારીને અપીલ કરી શકો છો. સતત
સુધારણા પ્રિક્રયા દર યાનની અરજીના િક સામાં મતદાર ન ધણી અિધકારીના કોઈ હક
ુ મ સામેની
આવી અપીલ પ્રથમ અપીલ સ ાિધકારી – સંબિં ધત િજ લાના િજ લા મેજી ટ્રે ટ / અિધક િજ લા
મેજી ટ્રે ટ / એકઝીકયુટીવ મેજી ટ્રેટ / િજ લા કલેકટર સમક્ષ કરી શકાશે. પ્રથમ અપીલ
સ ાિધકારીના હક
ુ મ સામે આગળની અપીલ બીજા અપીલ સ ાિધકારી – રાજયના મુખ્ય
િનવાર્ચન અિધકારીને કરી શકાશે.
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િવદશી ભારતીય મતદાર કોણ છે ?

ંુ િવદશી

ૂિમ પર થાયી બનિનવાસી ભારતીય ભારતમાં

મતદાર બની શક?
જવાબ

િવદે શી ભારતીય મતદાર એવી યિક્ત છે
નાગિરકતા વીકારી નથી અને

ભારતનો નાગિરક છે ને

ણે બીજા કોઈ દે શની

મતદાર તરીકે ન ધણી માટે ગેરલાયક નથી અને તે તેના

રોજગાર, િશક્ષણ અથવા અ ય કારણોસર ભારતમાં તેના સામા ય રહેઠાણના થળે થી ગેરહાજર
છે તે પાસપોટર્ માં દશાર્ યા મુજબનુ ં ભારતમાં તેના રહેઠાણનુ ં થળ

માં આવેલ ું છે તે મતક્ષેત્રમાં

મતદાર તરીકે ન ધણી મો લાયક છે . લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ ની કલમ ૨૦-ક ની
જોગવાઈઓ અનુસાર, િવદે શી ભ ૂિમ પર થાયી િબનિનવાસી ભારતીય ભારતમાં મતદાર બની
શકે છે .
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િવદશમાં રહતા ભારતીયો મતદાર યાદ માં ન ધણી કવી ર તે કરાવી શક છે ?
આ હેત ુ માટે અરજદારે તેના પાસપોટર્ માં દશાર્ યા મુજબ તેન ુ ં ભારતનુ ં સામા ય રહેઠાણનુ ં થળ
જયાં આવેલ ું હોય તે િવધાનસભા મતદાર િવભાગના મતદાર ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ
મતદાર ન ધણી અિધકારીને િનયત નમ ૂના ૬-ક માં અરજી કરવાની હોય છે . લાગુ પડતા
દ તાવેજોની યોગ્ય રીતે

વપ્રમાિણત કરે લી નકલો જોડીને અરજી સંબિં ધત મતદાર ન ધણી

અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારીને
ઉ ે શીને ટપાલ

બ

રજુ કરી શકાય છે અથવા તેઓને

ારા મોકલી શકાય છે અથવા ફોમર્ ૬-ક સંબિં ધત રાજયના મુખ્ય િનવાર્ ચન

અિધકારી અથવા ભારતના ચટણી
ંૂ
પંચની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન ભરી શકાય છે . ફોમર્ ૬-ક
ઓનલાઈન ભરવામાં આવે યારે પાસપોટર્ ની નકલ તથા િવઝા વગેરે બીજા જ રી દ તાવેજોની
નકલો પણ અપલોડ કરવી જોઈશે.
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ઉપરના

માં 'પાસપોટ' નો અથ

ંુ છે ?

'પાસપોટર્ ' એટલે ભારત સરકાર ારા ઈ યુ કરાયેલ પાસપોટર્ ,

માં િવઝાની ન ધ કરવામાં આવી

છે . તેનો અથર્ એ નથી કે હાલના પાસપોટર્ જ રી છે , કારણ કે ઘણા કેસોમાં વતર્માન પાસપોટર્ માં
ભારતના સરનામાની િવગતોનો સમાવેશ થતો નથી,

નો મ ૂળ પાસપોટર્ માં ઉ લેખ કય છે પરં ત ુ

તેમાં િવદે શનુ ં સરનામુ ં હોઈ શકે છે .
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ફોમ 6-ક કયાંથી મેળવી શકાય?
તે સંબિં ધત રાજયના મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારીની વેબસાઈટ અથવા ભારતના ચટણી
ંૂ
પંચની
વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે . ફોમર્ ૬-ક િવદે શમાં આવેલા ભારતીય િમશનમાં િવના
મ ૂ યે ઉપલ ધ છે . આ ઉપરાંત,

ભારતના દરે ક મતદાન મથક િવ તારમાં બ ૂથ કક્ષાના

અિધકારીઓને િવદે શમાં વસતા ભારતીય લોકોને મોકલવા માટે કોરાં ફોમર્ ૬-ક તેઓના કુંટુંબોને
િવતરણ કરવા કહેવામાં આ યુ ં છે .
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ફોમ 6-ક સાથે કયા દ તાવેજો જોડવા જ ર છે ?
તા તરનો એક રં ગીન પાસપોટર્ ફોટોગ્રાફ (

ફોમર્ ૬-ક માં ચ ટાડવાનો છે ), ફોટોગ્રાફ, ભારતમાં

તેન ુ ં સરનામુ ં અને અરજદારની અ ય તમામ િવગતો તથા મા ય િવઝા એ ડોસર્મે ટ ધરાવતા
પાસપોટર્ ના સંબિં ધત પાનાની ઝેરોક્ષ નકલો.
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ન ૂના-6 ક માં અર
જો અરજી ટપાલ

કરતી વખતે અ ય કઈ ઔપચા રકતાઓ

ૂણ કરવી જ ર છે ?

ારા મોકલવામાં આવી હોય તો, ઉપર પ્ર -૮ ના જવાબમાં દશાર્ વેલા દરે ક

દ તાવેજની ઝેરોક્ષ નકલ યોગ્ય રીતે

વપ્રમાિણત કરે લી હોવી જોઈએ. જો અરજી મતદાર

ન ધણી અિધકારી / મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારીને જાતે બ રજુ કરવામાં આવી હોય
તો, ચકાસણી અથેર્ અસલ પાસપોટર્ રજુ કરવો જોઈશે.
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જો

ંુ ન ૂના 6-ક માં ઓનલાઈન અર

ક ંુ

ં તો, માર મતદાર ન ધણી અિધકાર ના સરનામે

જ ર દ તાવેજો સાથે ન ૂના6-ક ની સહ કરલી નકલ ટપાલ મારફત મોકલવી જોઈશે?
જવાબ

હા. ફોમર્ ૬-ક ની સહી કરે લી નકલ અને જ રી દ તાવેજોની વપ્રમાિણત નકલો મોકલવી જ રી
છે .
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િવદશમાં વસતા ભારતીય

ારા ન ૂના 6-ક માં તેની અર

મા ણત દ તાવેજોની ચકાસણીની
જવાબ

ંુ

સાથે ર ુ કરવામાં આવેલ

વ-

યા છે ?

મતદાર ન ધણી અિધકારીને વ-પ્રમાિણત દ તાવેજોની નકલો સાથે ફોમર્ ૬-ક મળે એટલે તે
સંબિં ધત મતદાન િવ તારના બુથ લેવલ ઓિફસરને ક્ષેત્ર ચકાસણી માટે મોકલશે. બુથ લેવલ
ઓિફસર અરજદારના પાસપોટર્ માં દશાર્વેલ ઘરના સરનામે મુલાકાત લેશે. તે અરજદારના
સંબધ
ં ી સાથે, જો કોઈ હોય તો, દ તાવેજોની વ-પ્રમાિણત નકલોની ચકાસણી અને તે મતલબનો
એક એકરાર આપવા માટે પ ૃ છા કરશે. એવા િક સાઓ,

માં કોઈ સંબધ
ં ી ઉપલ ધ ન હોય

ં ી ઈ
અથવા દ તાવેજોની ચકાસણી માટે િનવેદન આપવા જો કોઈ સંબધ
સંબધ
ં ી

ક ન હોય અથવા

ારા દ તાવેજોની ચકાસણી અંગે મતદાર ન ધણી અિધકારીને સંતોષ ન હોય તો

દ તાવેજો અરજદાર જયાં રહેતો હોય તે દે શના ભારતીય િમશનને ચકાસણી માટે મોકલવામાં
આવશે. દાવા અરજીની ચકાસણી માટે ભારતીય િમશનના અિધકૃત અિધકારી ઉપર પ્ર -૧૪ ના
જવાબમાં દશાર્ યા મુજબ આગળનાં જ રી પગલાં લેશે.
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મતદાર યાદ માં િવદશમાં વસતા ભારતીય મતદાર સંબધ
ં ી ન ધ કયાં જોવા મળશે?
દિરયાપારના મતદારોના નામનો તેના પાસપોટર્ માં
ભારતનુ ં તેન ુ ં રહેઠાણ જયાં આવેલ ું છે તે

નો ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તે પ્રમાણેન ુ ં

થળના િવધાનસભા મતદાર િવભાગના સંબિં ધત

ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે . “દિરયાપારના મતદાર” એ મુજબનુ ં એક અલગ સેકશન
તે ભાગનુ ં છે લું સેકશન હશે તેમાં તે મતદારની ન ધણી કરવામાં આવશે.
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ંુ િવદશમાં વસતા ભારતીય મતદાર તેના / તેણીના વસવાટના દશમાં હાલના વસવાટના
સરનામામાં ફરફાર

જવાબ

ગે મતદાર ન ધણી અિધકાર ને

ણ કરવી જોઈએ?

હા. િવદે શમાં વસતા ભારતીય મતદારની એ જવાબદારી છે કે તેણે તેના / તેણીના વસવાટના
દે શમાં હાલના વસવાટના સરનામામાં ફેરફાર અંગે મતદાર ન ધણી અિધકારીને માિહતી આપવી.
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જયાર િવદશમાં વસતો ભારતીય મતદાર ભારત પાછો ફર અને ભારતમાં સામા ય રહવાસી બને
યાર તેણે મતદાર ન ધણી અિધકાર ને

જવાબ

ણ કરવી જોઈએ?

હા. િવદે શમાં વસતા ભારતીય મતદારે આમ કરવુ ં જ જોઈએ. આવા િક સામાં, યારબાદ આવી
યિક્ત ભારતમાં

થળનો સામા ય રહેવાસી હોય તે થળે સામા ય મતદાર તરીકે ન ધાઈ શકે

છે .
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િવદશી મતદાતા ક

ંુ નામ મતદારયાદ માં નોધાયે ં ુ છે તે પોતાના મતાિધકારનો ઉપયોગ

કવી ર તે કર શક છે ?
જવાબ

િવદે શી મતદાર

ભાગમાં િવદે શી મતદાર તરીકે ન ધાયેલ છે તે ભાગ માટે આપવામાં આવેલા

મતદાન મથકે જાતે હાજર રહીને તે મતિવ તારની ચટણીમાં
ંૂ
તેનો મત આપી શકે છે .
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જવાબ

ંુ િવદશમાં વસતા ભારતીય મતદારોને મતદાર ફોટો ઓળખ કાડ (EPIC) આપવામાં આવે છે ?
િવદે શમાં વસતા ભારતીય મતદારોને મતદાર ફોટો ઓળખકાડર્ આપવામાં આવતુ ં નથી કારણ કે
તેને તેના મત િવ તારમાં ચટણીમાં
ંૂ
મતદાન મથક ખાતે તેનો અસલ પાસપોટર્ રજુ કરીને જાતે
મતદાન કરવાની પરવાનગી છે .
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ંુ િવદશમાં વસતા ભારતીય મતદાર, જો તેને ભારતમાં મતદાર ફોટો ઓળખકાડ આપવામાં
આ

જવાબ

ંુ હોય તો તેણે તે પરત જમા કરાવ ંુ જોઈએ?

હા. જો તેને ભારતમાં મતદાર ફોટો ઓળખકાડર્ આપવામાં આ યુ ં હોય તો તેણે િવદે શમાં વસતા
ભારતીય મતદાર તરીકે ન ધણી કરાવવા માટે ફોમર્ નં. ૬ ક જમા કરાવવાની સાથે મતદાર ફોટો
ઓળખકાડર્ જમા કરાવવુ ં જોઈએ.
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િવદશમાં વસતા ભારતીય મતદાર તર ક ન ધણી કરાવવા અર

કરવા માટ કોઈ ય કતએ

લ ુ મ કટલો સમય દશની બહાર હો ંુ જોઈએ તેવો કોઈ સમયગાળો િનધાર ત થયેલો છે ?
જવાબ
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આવો કોઈ સમયગાળો િનધાર્િરત થયેલ નથી.
સેવા મતદાર કોણ છે ?
સેવા મતદાર એ સિવર્સ લાયકાત ધરાવતા મતદાર છે . લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ ની
કલમ ૨૦ ની પેટા કલમ (૮) ની જોગવાઈઓ મુજબ, સિવર્સ લાયકાતનો અથર્ છે ઃ
(૧) કે દ્રીય સશ

દળના સ ય હોવુ;ં અથવા

(૨) સુધારા સાથે કે સુધારા વગર

ને આમીર્ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સને ૧૯૫૦ નો ૪૬ મો) ની

જોગવાઈઓ લાગુ પાડવામાં આવી હોય તેવા દળનો સ ચ હોવુ;ં અથવા
(૩) રાજયના સશ

પોલીસ દળના સ ય હોય અને

(૪) ભારત સરકાર હેઠળ િનમાયેલ યિક્ત
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જવાબ

તે રાજયની બહાર સેવારત હોય; અથવા

ભારત બહાર કાયર્રત હોય.

એક સેવા મતદાર સામા ય મતદારથી કઈ ર તે અલગ છે ?
એક સામા ય મતદાર જયાં તેના સામા ય રહેઠાણનુ ં થળ આવેલ ું હોય તે િવધાનસભા મતદાર
િવભાગની મતદાર યાદીમાં ન ધાયેલ હોય છે . જયારે સેવા લાયકાત ધરાવતી યિક્ત તે ખરે ખર
જુદા થળે (ફરજના) વસવાટ કરતી હોય છતાં પણ તેના વતનના થળે સેવા મતદાર તરીકે
ન ધાઈ શકે છે . જો કે, સેવા લાયકાત ધરાવતી યિક્તને તેની ફરજના થળે , જયાં તે ખરે ખર,
ત સમયે, સામા ય રીતે તેના કુટુંબ સાથે પયાર્ ત સમય માટે વસવાટ કરતી હોય યાં સામા ય
મતદાર તરીકે ન ધણી કરાવવાનો િવક પ છે .
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િવિવધ ક ાના સેવા મતદારોએ મતદાર તર ક ન ધણી માટ અર

કરવા માટના ન ૂનાઓ કયા

કયા છે ?
જવાબ

િવિવધ કક્ષાના સેવા મતદારોએ સેવા મતદાર તરીકે ન ધણી માટે અરજી કરવા માટે ના
અરજીપત્રકના નમ ૂનાઓ નીચે મુજબ છે ઃ
દળના સ યો માટે – નમ ૂનો-૨

(૧) સશ

(૨) રાજયના સશ

પોલીસ દળના સ યો

રાજયની બહાર સેવારત હોય – નમ ૂનો-૨ ક

(૩) ભારત બહારના હો ા પર ભારત સરકાર હેઠળ કાયર્રત યિક્તઓ – નમ ૂનો-૩
જો કે, સેવા કમર્ચારીએ તેની ફરજના થળે સામા ય મતદાર તરીકે ન ધણી માટે નો િવક પ પસંદ
કય હોય તો જયાં તે વા તવમાં રહે છે તો તેણે અ ય સામા યમતદારની

મ ફોમર્-૬ માં અરજી

કરવી જોઈશે.
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ંુ તમામ સશ

દળો / અધ લ કર દળોના સ યો સેવા મતદાર તર ક ન ધણી માટ લાયકાત

ધરાવે છે ?
જવાબ

હયાત

યવ થા અનુસાર, ભ ૂિમદળ, નૌકાદળ અને હવાઈદળના સ યો અને જનરલ રીઝવર્

એિ જિનયર ફોસર્ (બોડર્ ર રોડ ઓગેર્નાઈઝેશન), સીમા સુરક્ષા દળ (બીએસએફ), ઈ ડો િતબેટીયન
બોડર્ ર પોલીસ, આસામ રાઈફ સ, નેશનલ િસકયુરીટી ગાડ્ ર્ ઝ, કે દ્રીય અનામત પોલીસ દળ,
કે દ્રીય ઔધોિગક સુરક્ષા દળ અને સશ

સીમા બળના કમર્ચારીઓ સેવા મતદાર તરીકે ન ધણી

માટેની લાયકાત ધરાવે છે .
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સેવા કમચાર ઓની સેવા મતદાર તર ક ન ધણી માટની

યા

ંુ છે ?

ચટણી
ંૂ
પંચ વષર્માં બે વાર સેવા મતદારોની મતદાર યાદીની સુધારણા કરવા / અ તન કરવા
આદે શ આપે છે . આ માટે ચટણી
ંૂ
પંચ સંરક્ષણ મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય અને િવદે શ મંત્રાલયને
સુધારણા કાયર્ક્રમ શ થયા અંગે જાણ કરતો પત્ર યવહાર કરે છે . કાયર્ક્રમની જાહેરાત કરવામાં
આવે એટલે સેવા લાયકાત ધરાવતા યિક્તઓ વૈધાિનક નમ ૂના ૨ / ૨-ક / ૩ માં બે નકલમાં
અરજી ફોમર્ ભરી શકે છે અને રે કડર્ ઓિફસના ઓિફસર ઈ ચા ને અથવા િવદે શ મંત્રાલયના
નોડલ સ ાિધકારીને (ભારતસરકાર હેઠળ નોકરી કરતી પરં ત ુ ભારત બહાર હો ો ધરાવતી
યિક્તઓના િક સામાં) અરજી મોકલે છે . ફોમર્ ૨ / ૨-ક માં અરજી કરતી યિક્તએ તેણે સામા ય
મતદાર તરીકે કોઈ પણ મતદાર િવભાગમાં ન ધણી કરાવી નથી એ મતલબનુ ં િનયત નમ ૂનામાં
િનવેદન પણ રજુ કરવાનુ ં હોય છે . આ િનવેદન બે નકલમાં હોવુ ં જ રી નથી. ઓિફસર ઈ ચા

/

નોડલ સ ાિધકારી ફોમર્ અને િનવેદનની ચકાસણી કરશે અને એ બાબતની ખાતરી કરશે કે ફોમર્
તમામ િવગતે સંપ ૂણર્ છે અને અરજદાર ારા તેમાં ભરવામાં આવેલી િવગતો સાચી છે . ઓિફસર
ઇ ચા

યારબાદ ફોમર્માં જ આપવામાં આવેલ ચકાસણી પ્રમાણપત્રમાં સહી કરશે અને સંબિં ધત

રાજયના મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારીને મોકલી આપશે. મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારી ફોમર્ સંબિં ધત

િજ લા ચટણી
ંૂ
અિધકારીને મોકલશે. િજ લા ચટણી
ંૂ
અિધકારી િવધાનસભા મતદાર િવભાગના
મતદાર ન ધણી અિધકારીને ફોમર્ મોકલી આપશે. મતદાર ન ધણી અિધકારી આ ફોમર્ પર
આગળની કાયર્વાહી કરશે.
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સેવા મતદારની પ ન અથવા

ુ

/

ુ ી પણ સેવા મતદાર તર ક ન ધાય છે ?

સેવા મતદારની પિ ન, જો તે તેની સાથે સામા ય રહીશ હોય તો, તે યિક્ત

ારા િનધાર્ રીત

િવધાનસભા મતદાર િવભાગમાં સેવા મતદાર તરીકે માનવામાં આવશે. સેવા મતદારે લાગુ
પડતા ફોમર્ ૨ / ૨-ક / ૩ માં એ મતલબનુ ં િનેવેદન કરવાનુ ં હોય છે કે તેની પિ ન તેની સાથે
સામા ય રહીશ છે . તેના પિત

ારા રજુ થયેલ અરજીપત્રમાં જ કરવામાં આવેલ િનવેદનના

આધારે સેવા મતદારની પિ નની સેવા મતદાર તરીકે ન ધણી કરવામાં આવશે અને સેવા
મતદારની પિ ન

ં ી /
ારા અલગ અરજી / િનવેદન કરવુ ં જ રી નથી. પુત્ર / પુત્રી / સંબધ

નોકર વગેરે સેવા મતદાર સાથે સામા ય રહીશ હોય તો પણ તેઓને સેવા મતદાર તરીકે ન ધી
શકાતા નથી.
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િુ વધા ઉપલ ધ છે ?

મ હલા સેવા મતદારના પિત માટ સેવા મતદાર તર ક ન ધણીની

પ્રવતર્માન કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ આ સુિવધા માત્ર પુરુષ સેવા મતદારની પ નીને જ
ઉપલ ધ છે અને તે મિહલા સેવા મતદારના પિતને ઉપલ ધ નથી.
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ંુ કોઈ

ય ત એકસાથે તેના વતનના

થળે સેવા મતદાર તર ક અને તેના ફરજના

થળે

સામા ય મતદાર તર ક ન ધાઈ શક ?
જવાબ

ના. લોક પ્રિતિનિધ વ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ની કલમ ૧૭ અને ૧૮માં સમાિવ ટ જોગવાઈઓને
યાને લેતાં કોઈ યિક્ત કોઈ એક ચોક્ક્સ સમયે એક કરતાં વધુ જગ્યાએ મતદાર તરીકે ન ધણી
કરાવી શકતી નથી. તેવી જ રીતે કોઇપણ યિક્તની કોઈ મતદાર યાદીમાં મતદાર તરીકે એક
કરતાં વધુ વખત ન ધણી થઈ શકે નિહ. ઉપર વણર્ યુ ં છે તેમ, એક સેવા મતદાર પાસે તેના
વતનના

થળે સેવા મતદાર તરીકે અથવા ફરજના

કરાવવાનો િવક પ છે .

યારે કોઈ

થળે સામા ય મતદાર તરીકે ન ધણી

યિક્ત સેવા મતદાર તરીકે ન ધણી માટે નમ ૂનો ૨ /

૨(એ)માં અરજી કરે છે યારે તેણે કોઇપણ મતિવ તારમાં સામા ય મતદાર તરીકે ન ધણી કરાવી
નથી તે મતલબનો િનયત નમ ૂનામાં એકરાર કરવાનો રહે છે .
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વગ ૃત સેવા મતદાર કોણ છે ?
સશ

દળો અથવા આમીર્ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ની જોગવાઈઓ

મતદારોને ટપાલ મતપત્ર

ારા અથવા તેઓ

ને લાગુ પડે છે તે દળોના સેવા

ારા િનમવામાં આવેલ Proxy (પ્રિતિનિધ)

મતદાન કરવાનો િવક પ મળે છે . એવા સેવા મતદારો કે

ારા

મણે મતદાન માટે પ્રિતિનિધ િનયુક્ત

કયાર્ હોય તેવા સેવા મતદારોને વગીર્કૃત સેવા મતદાર કહેવામાં આવે છે .
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Proxy ( િતિનિધ) કોણ છે ?
સેવા મતદાર કોઈપણ યિક્તને તેના / તેણીના પ્રિતિનિધ તરીકે, તેના વતી અને તેના નામે,
મુકરર થયેલ મતદાન મથકે મત આપવા માટે િનમણકં ૂ કરી શકે છે . (ચટણી
ંૂ
સંચાલન િનયમો,
અિધકારીને અરજી કરીને; ફોમર્ ભારતના ચટં ૂ ણી પંચની
૧૯૬૧ના નમ ૂના ૧૩(એફ) માં ચટણી
ંૂ
વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે .) Proxy તે િવ તારનો સામા ય િનવાસી હોવો જોઈએ. તે ન ધાયેલો
મતદાર હોવો જ રી નથી. પરં ત ુ તે મતદાર તરીકે ન ધણી માટે ની ગેરલાયકાત ધરાવતો ન હોવો
જોઈએ.
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Proxyની િનમ ક
ં ૂ ની

યા

ંુ છે ?

Proxy િન નિલિખત બે રીતે િનયુક્ત કરી શકાય છે ઃ
(૧) જો સેવા મતદાર તેની ફરજના થળે હોય તો તેણે યુિનટના કમા ડરની સમક્ષ ફોમર્ ૧૩
(એફ) માં તેની સહી કરવી જોઈશે અને નોટરી / પ્રથમ વગર્ના મેજી ટ્રે ટ સમક્ષ તેની / તેણીની
સહી કરવા માટે તે ફોમર્ તેણે પ્રિતિનિધને મોકલવુ ં જોઈશે. યારબાદ પ્રિતિનિધ સંબિં ધત ચટણી
ંૂ
અિધકારીને તે ફોમર્ મોકલી શકે છે .
(૨) જો સેવા મતદાર તેના વતનના થળે હોય તો તે અને તેના પ્રિતિનિધ બ ેએ નોટરી /
પ્રથમ વગર્ મેજી ટ્રે ટ સમક્ષ ફોમર્ ૧૩(એફ) માં સહી કરવી જોઈશે અને યારબાદ તે સંબિં ધત
ચટણી
ંૂ
અિધકારીને મોકલવુ ં જોઈશે.
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ોકસી કટલી અવિધ માટ મા ય છે ?
જયાં સુધી િનમણ ૂક કરનાર યિકત સેવા મતદાર છે યાં સુધી પ્રોકસી

ારા મતદાન માટેની

જોગવાઈ મા ય છે . એકવાર િનમણકં ૂ કયાર્ પછી સેવા મતદાર ારા તેની િનમણકં ૂ રદ કરવામાં ન
આવે યાં સુધી પ્રોકસી ચાલુ રહેશે. વગીર્કૃત સેવા મતદાર

ારા પ્રોકસી મતદારની સુિવધા રદ

કરી શકાય છે અને કોઈ પણ સમયે અથવા ગમે તેટલીવાર પ્રોકસી બદલી શકાય છે . આ રીતે
વગીર્કૃત સેવા મતદાર પ્રોકસીની િનમણકં ૂ રદ કરી શકે છે અને ટપાલ મતપત્રનો િવક પ આપી
ંૂ
અિધકારીને ચટણી
ંૂ
સંચાલન િનયમો, ૧૯૬૧ ના નમ ૂના ૧૩ જી માં અરજી
શકે છે અથવા ચટણી
કરીને પ્રોકસીની અવેજીમાં અ યની િનમણકં ૂ કરી શકે છે . (નમ ૂનો ભારતના ચટણી
ંૂ
પંચની
વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે . િનમણકં ૂ રદ કરવાની અરજી

િદવસે ચટણી
ંૂ
અિધકારીને મળે તે

િદવસથી તે અમલી બનશે.
-60
જવાબ

ો સીની િનમ ૂક માટની અર

ાર કરવી જોઈએ?

પ્રોક્સીની િનમણ ૂક માટે ની અરજી, ઉમેદવારી પત્રો

વીકારવાની છે લી તારીખ પહેલાં ચટં ૂ ણી

અિધકારીને મળી જવી જોઈએ. પ્રોકસીની િનમણકં ૂ માટેની ઉમેદવારી પત્રો વીકારવાની છે લી
તારીખ બાદ મળે લી અરજી ચાલુ ચટં ૂ ણી માટે યાને લેવામાં આવશે નિહં. જો કે આવી િનમણકં ૂ
રદ કરવામાં / બદલવામાં ન આવે તો તે પછીની ચટં ૂ ણીઓ માટે તે મા ય રહેશે.
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મતદાન મથક સેવા મતદાર વતી

ોકસી ( િતિનિધ) મત કવી ર તે ન ધે છે ?

મતદાન મથકમાં મુકરર કરવામાં આવેલા કોઈપણ અ ય મતદારની

મ જ મતદાન કરતી

વખતે પ્રોકસી સેવા મતદાર વતી મત આપશે. પ્રોકસી વગીર્કૃત સેવા મતદાર વતી મતદાન
કરવા હકદાર હશે. તદુપરાંત, મતદાર િવભાગમાં તેની ન ધણી કરવામાં આવી હોય તો, સામા ય
રીતે તેમને મુકરર કરવામાં આ યા હોય તે મતદાન મથકે તેના પોતાના નામે મત આપી શકશે.
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ંુ વગ ૃત સેવા મતદારને

ટ
ં ૂ ણી અિધકાર

ારા ટપાલ મતપ

આપી શકાય?

વગીર્કૃત સેવા મતદારને ટપાલ મતપત્ર આપી શકાશે નિહ. પરં ત ુ િનમણકં ૂ કરે લ પ્રિતિનિધએ
વગીર્કૃત સેવા મતદારના ઘરનુ ં સરનામુ ં આવરી લેતાં મતદાન મથકે

બ

આવી મતદાન

કરવાનુ ં રહે છે .
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મતદાર યાદ માં સેવા મતદારોની યાદ

ંુ માળ ંુ

ંુ છે ?

વગીર્કૃત સેવા મતદારોની યાદી મતદાન મથકવાર જાળવવામાં આવે છે જયારે અ ય સેવા
મતદારોની યાદી મત િવ તાર માટે અલગથી સળંગ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેમાં
ન ધાયેલા તમામ સેવા મતદારો િવધાનસભા મતદાર િવભાગની મતદાર યાદીના છે લા ભાગમાં
એક અલગ ભાગ તરીકે ગોઠવવામાં આવે છે . એક િવધાનસભા મતદાર િવભાગના તમામ સેવા
મતદારો તેઓના રહેઠાણના થળને યાને લીધા િસવાય આ છે લા ભાગમાં એક સાથે સ ૂિચબ ધ
કરવામાં આવે છે . આ સેવા મતદારો માટે કોઇ મતદાન મથક મુકરર હોતુ ં નથી. સેવા મતદારો
માટેના મતદાર યાદીના છે લા ભાગમાં ત્રણ પેટા ભાગ હોય છે ઃ- (A) - સશ
સંબિં ધત રાજયની બહાર સેવારત રાજય સશ

દળ માટે , (B) –

પોલીસ દળ માટે , અને (C) – ભારત સરકાર

હેઠળ ભારત બહાર કોઈ હો ા પર િનમાયેલ યિક્તઓ માટે.
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સેવા મતદાર માટનો મતદારયાદ નો છે લો ભાગ એક વષમાં કટલી વાર અ તન કરવામાં આવે
છે ?

જવાબ

મતદારયાદીનો છે લો ભાગ / સેવા મતદારોની યાદી વષર્માં બે વાર અ તન કરવામાં આવે છે
અને બે પુરવણી યાદી પ્રિસ ધ કરવામાં આવે છે .

-65
જવાબ
-66
જવાબ

સેવા મતદારો માટનો મતદાર યાદ નો છે લો ભાગ કઈ ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે ?
સેવા મતદારોની સ ૂિચ ધરાવતો છે લો ભાગ અંગ્રેજીમાં જ તૈયાર કરવામાં આવે છે .
સામા ય મતદારોની

મ સેવા મતદારને મતદાર ફોટો ઓળખકાડ આપવામાં આવે છે ?

સેવા મતદારને મતદાર ફોટો ઓળખકાડર્ આપવામાં આવતુ ં નથી. મતદાર ફોટો ઓળખકાડર્ એ
ઓળખનો દ તાવેજ છે

મતદારે મતદાન મથકે મતદાન કરતી વખતે બતાવવાનો હોય છે .

સેવા મતદારોને ટપાલ મતપત્ર ઇ યુ કરવામાં આવે છે અથવા તેઓ પ્રિતિનધી ારા મતદાન કરે
છે .

ના કારણે તેઓએ યિક્તગત રીતે મતદાન મથકની મુલાકાત લેવાની જ િરયાત નથી અને

તેથી તેઓને ચટણી
ંૂ
ઓળખકાડર્ આપવામાં આવતા નથી.
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ંુ સેવા મતદારને ટપાલ મતપ

માટ અર

કરવાની જ ર છે ?

ના. ચટં ૂ ણી અિધકારી જાતે જ રે કડર્ ઓિફસ મારફત (અથવા સીધા અથવા ભારત બહાર સેવારત
સેવા મતદારના િક સામાં િવદે શી બાબતોના મંત્રાલય મારફત) તેને ટપાલ મત્રપત્ર મોકલશે.
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'1950'

ંુ છે ?

ન ધણી પ્રિક્રયા વધુ પારદશર્ક અને નાગિરક મૈત્રીપ ૂણર્ બનાવવા માટે , ચટણી
ંૂ
પંચે એક ટોલ ફ્રી
ટેિલફોન નંબર '1950' સાથે બધા રા ય મથક ખાતે રા ય કોલ સે ટસર્ને થાિપત કયાર્ છે . આ
નંબર રાજયના તમામ લે ડલાઈન અને મોબાઈલ ટેલીફોનથી એસટીડી કોડ િવના અને રાજય
બહારથી રા યની રાજધાનીના એસટીડી કોડ ઉમેરીને સુલભ છે . નાગિરકો ન ધણી પ્રિક્રયા,
મતદાર યાદી સુધારણા કાયર્ક્રમ અને તેમના હક-દાવા અને વાંધાઓની િ થિત િવશે પ ૂછપરછ
કરવા માટે '1950' નો ઉપયોગ કરીને રા ય કોલ સે ટરને કૉલ કરી શકે છે .

